
Een jaar rand in de wildeplantentuin (deel 2) 

Dagboek-fragmenten van Rob Leopold 

15 juni
 
Steeds nog klinkt het buitelend geluid van een Kievit of het jubelend fluiten van een Grutto zo nu en dan op in de val

lende schemer die zich met de rijzende nevel vermengt. Stil naar binnen.
 

16 juni
 
De volgende ochtend al vroeg in de tuln, nog steeds van zilveren neveIs door

drenkt. Allerlei vogeltjes al bezig, sprutters vliegen at en aan of kwetteren met
 
trillende vleugels vanat een tak van de kastanjeboom. Dauw Iigt over het gras,
 
de geuren vullen de vochtige atrnosteer veel intenser dan overdag in de zonnes

chijn . Druppels tlonkeren aanhoudend om me heen terwijl ik langzaam en met
 
vochtige voeten rondga langs bermen, bloeiende meidoornhagen , welige slootk

anten en zaaibedden. Aan een nog samengevouwen en terneergebogen
 
bloemscherm van de Wilde peen hangen twee vlinders te slapen: een Witje en
 
een Oranjetip, waarvan nu net 'bemoste' groen van de buitenv leugels goed is te
 
zien.
 
In net bosje zoek ik een boomstronk en zet me een tijdje neer bij een plekje met
 
vcorjaarslathyrus, Bosooievaarsbek en Wilde aarcbeien . Een enkele hommel
 
gonst al rene bij een Vingerhoedje in de buurt - de stilte rondom wordt er des te
 
wijder van. Langdurig bekijk ik een Graslelie, die ik nu pas opmerk, en die net
 
nu ook op z'n mooist blijkt te zijn...
 
Nu het bosje wat gewied is en bijgewerkt. is het daar heel rustig geworden . En
 
nu blijken de vele tinten en ritmen van net blac prachtig naar voren te komen; na
 
de bloei van de meeste voorjaarsoorten gaat cat ziG!'l voluit ontwikke len. Groene
 

.plantenkussens ontstaan, die zich flink uitbreiden; varens zijn voldragen . In dit G 
klimaat van kalmte en schaduw is het in de hete juli- en augustustijd heerlijk toe- rasletle- Anthericum liliago L . 

Yen. In de open zonneschijn bloeien vooral in deze tijd veeI Klaprozen en Gele ganzebloemen , maar die groeien dan 
ineens verbluffend snel! Gele ganzebloemen zijn vaak enkele dagen na het kiemen al vrij stevige plarnjes, waarin de 

eerste knoppen al zichtbaar zijn. Eerder gekiemde exemplaren groeiden veel 
langzamer. Die akkeronkruiden, dat be100ft nog wan 

28 juni
 
Enigszins weemoedig plukte ik vanavond de laatste bloeiende Nachtsilene.
 
De meeste zomerbloe iers in de tuin zijn al weer over hun hoofdbloei heen, at
 
bloeit er teen nog veel. Het allermoo ist was het wei de vorige week , toen de
 
room des levens over alles lag. Ruim een week - en dan is er al weer terug

val te zien. Het vluchtige, vlietende leven.
 

2 juli
 
We plukten van anes wat nter en daar in de tuin staat een groot boeket. Nu
 
staat het hler op tatet, en nu zien we de vele tinten lila, rose en blauw waarop
 
ik voorheen zo naarstig uit was ineens in klein bestek bijeen tussen het geel
 
en wit. Tezamen gevoegd komen die tinten onderling nog eens zo sprekend
 

Veldsalie - Salvia pratensis uit. Wat een rijkdom: Beemdkroon, Margrieten, Duifkruid, Esparcette . Ak
kerklokje en Akelei, Veldsalie en Grote pimpernel , Donkere ooievaarsbek en Stinkende gouwe, Knoopkruid en Dolle
 
kervel, Vingerhoedskruid en Mottenkruid , ik zit er naar te kijken en denk aan Thijsse's rivierdijken, Franse bermen,
 
zonnige bergwouden ...Waar vind je zo'n vers veldboeket van wei veertig of meer soorten , behalve misschien in de
 
middeleeuwen? De dauw ligt er nog op.
 

13 juli
 
De akkeronkruiden beginnen deze week. en in het bijzonder de laatste dagen , prachtig op kleur te komen. Het Koe

kruid ontploott zijn teder rose vandaag al tussen de bloeiende Bolderik in het akkertje, maar het meeste moet nog ko

men: Ridderspoor en Wilde nigelle staan in al zwellender knop, Intussen horen we zo nu en dan in de populier boven
 
ons hoofd dat spectate herfstige geluid van de wind weer zachtjes opkornen, de laatste dagen.
 

15 juli
 
In net akkert je allerle i tinten dooreen in bonte mengeling. Er zijn ook een aantal plekken met dicht opeen bloerence
 
planten van een soort, nu al in volle bloei. Duizenden ciepqele stipjes van het Groen Streepzaad ( aileen in de och
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tend open) en lichtrose vlek jes van AkkerJeeuwebek, honderden blauwe bloernkorties van de Korenbloem, overal 
donkerrose Pekbloemen en warmgele , naar de zon ger ichte Ganzebloemen. En '5 ochtends nu al een dertigtal 
Kleine klaprozen , met hun helderrood accent. Om twaall uur vallen daar de kroonblaadjes weer van at, als het war

mer en droger wordl. En het is nog maar pas begonnen.
 

25juli
 
Weer een enorme groei-impuls: over de here linie ontstaan lichtgroene nieuwe
 
toploten , zijstengels en uitlopers. Ook talloze rozetten van in voorjaar en voor

zomer gezaaide soorten groeien ineens zo snel dat ze elkaar zienderogen ver

dringen. Daar stond ens nootc nu net naar, in aile toenemende zornerverdor

ring en bloeivermoeienis: trts groen! Ook alom, atom kiemplantjes . Een tweede
 
voorjaar. vancaar natuurlijk, dat augustus moet regenen.
 

10 augustus
 
Maar regen blijft uit; net is steeds droger aan 't worden. Wei zijn net heerl ijke
 
dagen! Ik loop de heIe gloeiende dag naakt zaden te vangen; spreeuwenzwer

men strijken neer, vlinders en duizenden andere insekten (nal wat als stipjes
 
vonkt door God's natuur") vliegen rend, net is augustus.
 
Met paardeharen zeven van een boeldag in het dorp ben ik urenlang op net
 
gras bez ig en steeds meer begrijp ik: dit is een wereldw ijd, eeuwenoud am

bacht. Steeds meer kranten, dozen en schaaltjes raken gevuld met verras

sende zaden. En uit die kleine zaadjes hier zullen weer allerlei nieuwe onbe

kende tuinen onstuitbaar ontstaan . Het kan niet op. Tussendoor plukken we
 
pruimen van de boom . De atqevauen vruchten eronder zitten vol Atalanta's.
 

21 augustus
 
De laatste dagen - al is het nog steeds droog en zonnig - voelen we toch duide

lijk de kitte van de nazomer toenemen, vooral '5 ochtends en '5 avonds. We


Wilde nigelle - Nigella ervensis 
haalden de meeste van de zicn nu snel uitzaaiende Gele ganzebloemen en 

leeuwebekjes uit de akker. Uit de verte gezien is daar nu veel minder kleurschakering dan kort geleden. Wei opti 
maal nog steeds Gele ganzebloem, ook nog wei aardig wat Ridderspoor en Nigelle. De laatste vo l bijen! 

29 augustus 
In verschillende planten treedt dit jaar een verrassende tweede bloei op. Aan Duilkruid , silenes, centauriesoorten en 
klokjes , om maar wat te noemen, zitten niet aileen overal verspreid weer bloemetjes, maar ook nog flink wat knop
pen. AI voner bloeien de dit jaar gezaaide anjersoorten. Rond de Karthuizer anjer en de Wilde marjolein is net ook 
een aanhoudend gezoem van ontelbare zweefvliegen en een voortdurend bewegen van vlinders , vooral wities , Ci
troenvlinders, Pistooluiltjes en Bonte zandoogjes. Ik zit er in een steel bij en 
tracht net baltsen der zweefvliegen te volgen. Ook bij de Blauwe knoop veel 
vlinders . Ze weten de weg wei te vinden! En ledere soort trekt z'n eigen gas
ten. 

28 september 
Een wonderlijk jaar. Nog steeds kiemt er van alles . De grootste verrassing is 
vandaag een Ilink aantai exemplaren van Zaagblad. Ook klokjes kiemen deze 
week in allerlei soorten; verder Akelei, Grootbloemmuur, Stinkende gouwe, en 
zeer veel Knolsteenbreek. Ook veel akkeronkruiden her en der, en nog tien
tallen andere soorten kom ik tegen . 
Mosgroei heeft zich ineens snel doorgezet; niet aileen in het bosje, maar ook 
op de zaaibedden bijvoorbeeld . Of dat last ig za l worden? Nu is het in elk ge
val prachtig! (Een Japanse mossentuin, zijn daar nog hoekjes voor?). 
In vele planten, o.a. in de nu uitgebloeide Hernelssleutels, vete spinneweb
ben ; ook hangen er voor het eerst herfstgeuren in de tuin. Ook hertstkleuren 
ontstaan tot mijn verrukking, door gouden zon beschenen. Zonnebloemen 
staan er nog steeds in vol oker tussendoor. 
Ach, cat zacht suizelend geritsel in de wijde blauwe hemel. zaagblad _ Serratula tinctoria 
In stil verdiept bouquet staat nu alles al dagen. 
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